
 
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECŢIA ŞI  
CARIERA JUDECĂTORILOR  

H O T Ă R Î R E 
 

03 februarie 2014                           mun. Chişinău 
nr. 1/2 
În componenţa: 
Preşedintele Colegiului       Svetlana Filincova 
 
Membrii         Ghenadie Nicolaev 
         Ion Pleşca 
         Dumitru Mardari 
         Tatiana Vîzdoagă  
                                                     Valentina Coptileţ  
                                                    Oleg Balan  
 
Examinînd, în şedinţă publică, dosarul şi actele prezentate de către judecătorul 

Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Gafton Luiza, care solicită numirea în funcţie de 
preşedinte la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, Colegiul pentru selecţia şi cariera 
judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 
Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 838/36  din  19 noiembrie 

2013, materialele în privinţa judecătorului Gafton Luiza au fost remise la Colegiul pentru 
selecţia şi cariera judecătorilor.  

În scopul stabilirii gradului de corespundere a judecătorului cu criteriile prevăzute 
de pct. 14 şi 15 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi 
transferarea judecătorilor, Colegiul a examinat dosarul personal al judecătorului Gafton 
Luiza, precum şi actele referitoare la aceasta, stabilind următoarele: 

Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova,  Vladimir Voronin, nr. 352-III din 
28 noiembrie 2001,  Gafton  Luiza  a fost numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea 
plafonului de vîrstă.  

Din informaţia Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al 
Magistraturii,  rezultă că, în perioada anilor  2010- 2013 în privinţa judecătorului  Gafton 
Luiza n-au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare. 

Din hotărîrea Colegiului de Evaluare  a Performanţelor  Judecătorilor de pe lîngă 
Consiliul Superior al Magistraturii nr. 138/11 din 20 decembrie 2013, rezultă că, în urma 
susţinerii evaluării performanţelor, judecătorului Gafton Luiza i-a fost acordat  
calificativul „foarte bine”.  

Conform pct. 12 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi 
transferarea judecătorilor, fiecare judecător care solicită promovarea în funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă se evaluează, cu acordarea următorului  punctaj. 

Conform carnetului de muncă, la 25.02.1991, Gafton Luiza  a început activitatea în 
funcţie de judecător la Judecătoria populară din raionul Sovietic al or. Chişinău, actual 
Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, unde activează şi pînă în prezent. Astfel, vechimea 



 
de muncă în funcţia de judecător este de 23 ani, ceea ce conform Regulamentului  se 
apreciază cu 20 (douăzeci) de puncte. 

Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor de pe lîngă Consiliul Superior 
al Magistraturii prin hotărîrea nr. 138/11 din 20 decembrie 2013, a acordat judecătorului 
Gafton Luiza  calificativul „foarte bine ”, ceea ce conform Regulamentului  se apreciază 
cu  30  (treizeci ) de puncte.  

La motivarea expusă în scris şi susţinută verbal în faţa Colegiului pentru selecţie, 
judecătorul Gafton Luiza, conform Regulamentului a acumulat 25 (douăzeci şi cinci ) de 
puncte. 

Conform Regulamentului, candidaţii la funcţia de preşedinte  sau vicepreşedinte de 
instanţă  se apreciază şi sub aspectul  capacităţii manageriale, de control şi conducere, 
conform următoarelor criterii.  

Pentru elaborarea planului şi stabilirea strategiei de activitate a instanţei pentru 
următorii 4 ani, Gafton Luiza a acumulat 10 (zece) puncte: 

pentru participarea la activităţi ce ţin de administrarea instanţei, a acumulat 5 
(cinci) puncte; 

pentru prezentarea propunerilor privind îmbunătăţirea activităţii organizatorice şi 
administrative a instanţei pentru ultimii 3 ani, a acumulat 5 (cinci) puncte; 

pentru activitatea (anterioară) în funcţii administrative, şi anume în funcţia de 
vicepreşedinte interimar şi preşedinte interimar  al Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, 
a acumulat 5 (cinci) puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a materialelor parvenite, judecătorul 
Gafton Luiza,  care solicită promovarea în funcţia de preşedinte la Judecătoria Botanica, 
mun. Chişinău  a acumulat 100 (o sută) de puncte. 

Astfel, în baza celor expuse supra, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor 
în conformitate cu prevederile art. 5, 10 şi 11 din Legea nr. 154 cu privire la selecţia, 
evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
1. Se admite candidatura judecătorului Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, 

Gafton Luiza, la concursul pentru suplinirea în funcţie de preşedinte al Judecătoriei 
Botanica, mun. Chişinău. 

2. Hotărîrea poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii, prin 
intermediul Colegiului,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, doar în partea 
ce se referă  la procedura de emitere şi adoptare. 

Preşedintele Colegiului      Svetlana Filincova 
 
Membrii        Ghenadie Nicolaev 

Ion Pleşca 

        Dumitru Mardari 

        Tatiana Vîzdoagă  

Valentina Coptileţ  

                                                                             Oleg Balan 


